
Med ett fast grepp om joysticken fick 
kronprinsessan Victoria den fem ton 
tunga flisskopan att sväva mot taket. 
Belyst av de spottar Elektro-Emanuel 
bland annat installerat i värmeverket, 
Flisan af Varberg.

Det var stor uppståndelse när värmeverket 
i hamnen invigdes och döptes i slutet av 
november. Kronprinsessans närvaro satte 
förstås guldkant på hela evenemanget. Speci-
alinbjudna gäster, däribland Elektro-Emanu-
els VD Jan Florén, kunde följa hennes besök 
i anläggningen och det slutliga flislyftet som 
kronan på verket.

– Hon verkade väldigt intresserad på ett 
naturligt och okonstlat sätt, säger han.
På bygget, som startade för två år sedan, 

jobbade periodvis uppåt tio elektriker från 
Elektro-Emanuel med att installerna allmä-
nel, brandlarm, passagesystem och vissa 
delar av processtyrningen. Förutom flispan-
norna finns också en stor solcellspanel som 
tillsammans med Varberg Enerigs el från 
andra egna vind- och vattenkraftverk driver 
anläggningen.  

– Vi har fått en väldigt väl fungerande 
anläggning, något att växa i för framtiden, 
säger Håkan Svensson, på Varbergs Energi.

Värmeverket kommer att producera uppåt 
50 000 MWh årligen och framförallt köras 
vintertid. Vid behov kan kapaciteten i det 
närmaste och tredubblas, exempelvis vid 
bortfall av restvärmen från Värö Bruk.
En ackumulatrotank på 120 MWh sörjer 
också för en jämn och säker produktion.
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Jan Florén
vd
Ansvarig utgivare

Den bild av högtryck på vårt företag 
som jag målade upp i förra numret ser 
ut att hålla i sig. Hösten har inneburit 
fortsatt hårt tryck på våra tjänster. Detta 
ser också ut att bestå åtminstone under 
första halvåret 2014. Trots prognoser där 
tillväxten nu skrivs ner i Sverige tror jag 
på fortsatt goda tider för oss. Vi är nu 
inte bara involverade i stora entreprena-
der, även vårt löpandearbete är mycket 
stabilt och utvecklar sig dessutom i 
positiv riktning. Den del av marknaden vi 
lever och verkar i har klarat sig ofantligt 
bra, det måste man ju konstatera.

Frågan är förstås vad som händer i om-
världen framöver. Den är vi ju till syvende 
och sist ändå beroende av. Vad händer 
med priserna på basprodukter som olja 
och metaller? De verkar allt annat än 
stabila. Någon långtidsprognos över vad 
framtiden kan bära i sitt sköte låter sig 
därför knappast göras. 

I detta nummer berättar vi om en relativt 
ny form av upphandling, s k partnering. 
Det handlar om att beställaren väljer ut 
vilka man vill samarbeta med. Och invol-
vera alla i projektet redan från början. Vi 
är glada över att nu tillhöra de utvaldas 
skara när det gäller bygge av nya för-
skolor i Varberg. Av erfarenhet vet vi att 
samarbete skapar ett mervärde för alla 
parter. För både beställare, leverantörer 
och medarbetare blir detta en win-win 
situation. Denna form av upphandling 
kommer sannolikt att bli betydligt vanli-
gare framöver.

Med detta önskar jag alla en God Jul och 
ett Gott Nytt år!

Kronprinsessan Victoria invigde värmeverket i Varberg med en skopa flis. För besväret för-
ärades hon ett konstverk i närvaro av landshövdingen och Varberg Energis ledning.

Bästa medarbetare 
– och partners!

Kronprinsessans lyft



Allt fler privatkunder söker sig till 
Elektro-Emanuel. En av dem är Jörn 
Duerlund i Varberg.  För honom var 
valet av installatör närmast självklart:

– Jag kände till namnet och så ligger 
Elektro-Emanuel ju rätt så nära så det 
var förstavalet, och jag är väldigt nöjd 
med resultatet, säger han.

För över 40 år sedan byggde han huset 
på Lugnet i Varberg. Men hur kablarna är 
dragna har med tiden till stor del fallit i 
glömska. Att friska upp minnet blev aktu-
ellt när indragning av fiberkabeln närmade 

sig och en mediakapsling behövdes:
– Det krävs ju jordade uttag då och så-

dant måste man förstås hjälp med att ordna, 
säger han.

Jörn Duerlund kontaktade Elektro-Emanuel 
för att höra sig för om kostnaderna bland 
annat. Eftersom det är en ny installation 
kan också rotavdrag sökas för halva arbets-
kostnaden vilket han också ville undersöka.

– Priset fick jag också reda på i grova 
drag, och rotavdraget hoppas jag kunna 
utnyttja, berättar han.
Kostnaden och hur lång tid arbetet kan ta 
tillhör också de vanligaste frågorna från 

kunderna enligt Björn Jonsson, filialchef i 
Varberg:

– Det är ju naturligt att man vill ha reda 
på, vi försöker också beräkna det så exakt 
som möjligt så att det inte blir några över-
raskningar, säger han.
Det blev Arne Andersson som tog sig an 
jobbet i villan på Lugnet i Varberg. En 
mycket erfaren elektriker med bred kompe-
tens. Vilket ju kan behövas när det visar sig 
att alla kablar i elcentralen är vita... 
Jörn berättar att han föreställde sig att 
en ny tråd skulle behövas dras till varje 
uttag. Men vid samtalen med Elektro-
Emanuel väcktes idén om att istället sätta 
alla jordade uttag i ett mediaskåp i hallen. 
En jordad elgrupp hittades också uppe på 
vinden varifrån kraften kunde hämtas.

– Arne borrade hål i taket och tryckte upp 
ett rör där även teleledningen kunde dras, 
det blev väldigt bra, tycker Jörn Duerlund.
Sedan tidigare hade han också funderingar 
på att skaffa jordfelsbrytare. Nu blev också 
detta aktuellt. På kuppen fick också Jörn en 
trefaskontakt till sin slipmaskin i hobby-
rummet.

– Jag fick mer på köpet än jag hade räk-
nat med, det känns tryggt att ha fått ordnat 
detta på ett riktigt sätt, nu hoppas jag på 
att också få hjälp när bredbandet kommer, 
säger han...

”En
jättebra 
affär”

Elektro-Emanuels energiåtgärder sänkte 
förbrukningen med nästan två tredjede-
lar. Redan efter första året är siffrorna 
enastående:

– Vi sparade 62 procent plus att klima-
tet i huset blivit bättre och vi har en helt 
ny anläggning, säger Peter Ericsson, nöjd 
VD på bygg- och fastighetsbolaget Gebab 
i Göteborg.

När Gebab köpte den 2 200 kvadratmeter 
stora fastigheten på Hisingen i Göteborg var 
minskad energiförbrukning prio ett på att-
göra-listan. Men beslöt att byta ut de gamla 
elpannorna mot bergvärme.

– När vi kom in i bilden hade man redan 
bestämt anläggning, men efter vår analys 
kunde storleken på pumparna minskas, det 

blev en billigare entreprenad än vad som ur-
sprungligen tänkts som dessutom sparar mer 
energi, berättar Jalle Nilsson, energiexpert 
på Elektro-Emanuel.
Ett totalt grepp togs på hela huset, frikyla 
från borrhålen utnyttjas och samtliga instal-
lationer web-uppkopplades,  inklusive venti-
lationen där styrningen byttes ut helt.

– Den är behovsstyrd vilket gör att vi har 
ett bra inhomhusklimat oavsett hur mycket 
folk och verksamhet som finns i huset, 
berättar Peter Ericsson.
Rent eknomiskt är också investeringen i 
energisparande väl använda slantar:

– På insatt kapital inklusive avskrivning 
och energibesparing har vi en avkastning på 
nio procent, det är ju en bra affär, konstate-
rar han.
Att det också är positivt för såväl miljön 

som företagets marknadsföring gör inte 
saken sämre:

– Vi är ju ett miljöcertifierat företag, och 
åtgärderna vi gjort sparar tonvis med koldi-
oxidutsläpp, det känns bra inte minst, menar 
Peter Ericsson.
Fastigheten ska nu också hyras ut till andra 
verksamheter förutom att vara bolagets 
huvudkontor.

– Vi sparar mycket energi och gör en bra affär både ekonomiskt och för miljön, säger 
Peter Ericsson, VD på bygg- och fastighetsbolaget Gebab i Göteborg.

Han jagade energitjuvar:

Sista året för bidrag
Kartlägga energiförbrukningen? I så fall 
är det hög tid att söka bidrag för detta. 
Företag som använder mer än 500 MWh 
årligen kan få halva kostnaden, upp till 30 
000 kronor, täckta av det statliga bidraget. 
Stödet ges också till lantbruk med minst 
100 djurenheter

Fler privatkunder väljer Elektro-Emanuel

Arne An-
dersson 
fixar elen 
hemma 
hos en 
nöjd Jörn 
Duerlund.



Skyttebiografen. – Här kan man träna året runt på vilka jaktsituationer som helst, säger Magnus Bergström, en av männen bakom Stjärn-
åsens ultramoderna skyttecenter.

Magnus Bergström siktar och skju-
ter skarpt. Skottet fäller vildsvinet. 
Det är bara en hake – djuret är en 
filmsekvens. 

– Under en timme här kan en jä-
gare vara med om fler skottchanser 
på vilt än under hela sitt liv, konsta-
terar Magnus som snart öppnar det 
unika skyttecentret i Landvetter.

Under hösten har bygget av den 800 
kvadratmeter stora anläggningen pågått i 
skogen 20 minuters bilfärd från Göte-
borg. Här har Patrik Karlsson från Elek-
tro-Emanuel installerat kraft, allmänel 
och belysning. Medan ett tysk företag 
levererat själva skytteutrustningen. Med 
en projektor spelas filmsekvenser upp på 
flera parallella dukar. Avancerade sen-
sorer registrerar träffen och ett infrarött 
ljus lyser upp själva kulhålet under några 
sekunder. Kulan fångas slutligen i ett 
flera meter djupt lager gummigranulat. 
Bara några få ytterligare skytteanlägg-
ningar av denna ultramoderna sort finns 
i landet. Tillsammans med en likasinnad 
vän har Magnus Bergström satsat 12 
miljoner kronor på bygget av Stjärnåsens 
skyttecenter:

– Vi är ju båda hängivna skyttar och 
jägare, vi tyckte det var roligt att skaffa 

en sådan här anläggning, vilken sakna-
des i Västsverige, säger han.
I skjuthallen på drygt 400 kvadratme-
ter kan fyra skyttar träna på ett otal 
jaktsituationer samtidigt. Med riktiga 
vapen, exempelvis älgstudsare, i den 
ljudisolerade hallen. Där egentligen 
vilka villebråd som helst kan dyka upp 
på duken, bara fantasi och tillgång på 
filmsekvenser sätter gränsen.

– Tanken är ju att det här ska vara ett 
träningsredskap för jägare som året om 
nu kan uppehålla sitt skytte, fortsätter 
Magnus Bergström.
Utomhusbanor stänger ju normalt under 
vinterhalvåret, här inne i värmen kan 
förstås skyttet pågå oavsett väderlek. 
Andra fördelar han pekar på är att inget 
buller drabbar omgivningen och att allt 
bly återvinns.

– Vi räknar också med att kunna ha en 
hel del kursverksamhet här, liksom en 
butik med tillbehör för jägare,fortsätter 
han.
Atmosfären påminner en hel del om jakt-
stugan, med brasa och allt, fast i modell 
större och smakfullare inredd. Magnus 
Bergström är uppenbart nöjd och prisar 
även Elektro-Emanuels insats:

– Jättebra, det blir ett högt betyg, hade 
du frågat om vi skulle anlita dem igen 
hade svaret varit ja, konstaterar han.

Skarpt skytte på
vita dukens djur

Härifrån styrs vilka jaktsituationer som skytten i 
hallen ska ställas inför.

Högt betyg. – Jag skulle gärna anlita Elektro-Ema-
nuel igen, säger Magnus Bergström, här tillsammans 
med Eletro-Emanuels projektledare Morgan Svens-
son som ansvarat för elinstallationerna i det unika 
skyttecentret. 
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VEDDIGE
V. Ringvägen 5, Box 77
432 07 Veddige
Tel 0340-306 60 vx
Fax 0340-300 28

VARBERG
Lindbergsvägen 2C
432 32 Varberg
Tel 0340-870 60
Fax 0340-67 76 04

KUNGSBACKA
Hantverksgatan 28
434 42 Kungsbacka
Tel 0300-191 25
Fax 0300-148 35

SKENE
Varbergsvägen 31
511 62 Skene
Tel 0320-21 18 88
Fax 0320-21 10 24

Projektleder partnering. – Det här sättet att jobba på har väldigt 
många fördelar, anser Hasse Thomasson på Elektro-Emanuel.

Fler nya jobb igång

Tidigare har Elektro-Emanuel jobbat med 
ett flertal entreprendader där byggaren 
varit upphandlad på partnering. Men det är 
första gången som företaget nu självt blivit 
upphandlat på detta sätt. 

– Att välja ut vem som passar för partne-
ring är inte helt enkelt, vi har haft många 
intervjuer med företag, nästan liknande 
anställningsintervjuer, säger Magnus Arons-
son på Varbergs Fastighets AB.

De har uppdraget att bygga de fem försko-
lorna åt Varbergs kommun. Under hösten 
utkristalliserades vilka som ska delta i 
projektet. Tillsammans med byggaren NCC 
blev det Elektro-Emanuel, Pålsonplåt och 
Bravida.

– Vi ska även upphandla landskapsarki-
tekter på partnering, sedan nöjer vi oss med 
installatörerna, säger Magnus Aronsson.

Istället för ett fast, 
eller löpande, pris får 
partneringföretagen 
betalt för den tid man 
lägger ner i projektet. 
Egentligen oavsett vad 
arbetsuppgiften består 
av:

– Det innebär ju att 
vi alla kan hjälpas åt i 
projektet, utan prestige eller ackordshets, 
vi tar på det sättet inga risker utan får betalt 
för de timmar vi lägger ner, säger Hasse 
Thomasson som gläder sig åt att man nu får 
lov att jobba på detta sätt.
Det är också själva finessen med partering – 
samarbetet. Var och en jobbar för projektet, 
oavsett logotype på arbetsdressen. Nyckelor-
den är öppenhet, respekt och ärlighet.

– Alla, även slutkunden, blir mycket mer 
delaktiga i besluten, samtliga är ju med 
redan från början, säger Magnus Aronsson.
I slutet av november startade projektet med 
de fem förskolorna genom en tvådagars 
workshop. Med representanter från företa-
gen som ska göra jobbet men även förskol-
lärare som är slutanvändare.
Byggstart för den första förskolan, som ska 
placeras i Breared, är beräknad till våren.

Elektro-Emanuel
valdes ut i ny
upphandlingsform

Elektro-Emanuel har varit på anställningsintervju. Och 
fått jobbet att i samverkan med flera andra företag bygga 
fem nya förskolor i Varberg. Det handlar om ett helt nytt 
sätt att upphandla – partnering.

– Det här är bra för både slutkunden, kvaliteten och de 
enskilda medarbetarna, vi undviker konflikter och sam-
arbetar istället, säger Hasse Thomasson, projektledare på 
Elektro-Emanuel.

Elektro-Emanuel har totalrenoverat en 
pumpstation vid E6:an i Ljungskile. Jobbet 
innebar ett helhetsansvar med inköp av nya 
pumpar och att delvis stänga av motorvä-
gen under arbetet.

–Jobbet flöt på bra, det är känsligt om-
råde så det måste garanterat fungera, säger 
Berth Thorsson, teknikansvarig på bestäl-
laren Trafikverket.
Pumparna har många år på nacken och härör 
enligt honom från tiden då motorvägen byggdes. 

Under hösten har samtliga fem bytts ut, liksom 
pumpfötter och automatikskåp bland annat. Ett 
känsligt arbete precis intill tungt trafikerade 
E6:an.

– En över tio ton tung lastbil med krockuddar 
bak fick ställas dit under arbetet, berättar Berth 
Thorsson.
Att ha en väl fungerande pumpstation på i just 
detta område är viktigt:
– Det ligger under havsnivån, och E6 är ju Väs-
tra Götalands pulsåder, det ställer väldigt högra 
krav på funktionen, säger Berth Thorsson.

Känsligt pumpjobb klart på E6

Utan att ett enda streck ritats på förskolorna startade jobbet med en 
workshop med de utvalda företagen samt användarna – förskollä-
rarna.

 • Partneringavtal, förskola, Varberg
 • Kommunhuset i Mölnlycke
 • Slamavvattning, Klagshamn, Malmö
 • Belysning konstgräsplan, Ankarvallen
 • Lia ARV, Ullared
 • Industrilokal, Kabelgatan, Kba
 • Backkamera, Hisingen, Göteborg
 • Ängholmen ARV, Tjörn
 • Höviksnäs ARV, Tjörn
 • Marstrands ARV, Marstrand


